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Welkom in het kampvirus! 

 

Het is weer zover! Scouts Retie gaat op kamp! 

Dit jaar is het thema: Diep in de zee! Ons 

kampthema verraadt het misschien al, maar 

dit jaar trekken we richting de zee! Haal dus 

maar je beste piraat, zeemeermin of 

zeemonster boven en kom de Lichterveldse 

zeeën mee onveilig maken! 

 

Het kampvirus vangt aan met een kalender, 

daarna volgt wat algemene informatie over 

praktische zaken en het inschrijvingsgeld. 

Daarna vind je een pagina met de relevante 

Corona-informatie. Vervolgens vind je het 

tekstje dat je eigen leiding heeft opgesteld 

met wat takgerichte informatie, het 

kampkompas en tenslotte de mailing- en 

telefoonlijst van de leiding. Check ook zeker 

de website voor informatie over slaapzak, 

rugzak en stapschoenen! 

 

Een stevige linker, 

De leidingsploeg  



Kalender 

Zaterdag 26  juni: inladen container 

• Wie? leiding 

• Hoe laat? 10.00 uur  

• Waar? Hodonk 

 

Donderdag 1 juli: inladen bagage 

• Wie? Kapoenen, welpen, jonggivers, givers, leiding 

• Hoe laat? 19.00 uur tot 19.30 uur 

• Waar? Hodonk  

 

Vrijdag 9 juli: vertrek op kamp! 

• Wie? Welpen, jonggivers, givers, leiding 

• Hoe laat? 08.00 uur 

• Waar? Station Mol 

 

Woensdag 14 juli: vertrek kapoenen 

• Wie? Kapoenen  

• Hoe laat? 08.00 uur 

• Waar? Station Mol 

 

Maandag 19 juli: einde kamp 

• Wie? Kapoenen, welpen, jonggivers, givers, leiding 

• Wanneer? 16.00 uur  

• Waar? Station Mol 

 

Maandag 19 juli: ophalen bagage 

• Wie? Kapoenen, welpen, jonggivers, givers, leiding 

• Wanneer? 18.30 uur tot 19.00 uur 

• Waar? Hodonk 

 

Let op! Ook de grote spullen die kapoenen mee op kamp 

nemen (veldbed, slaapzak, …) zullen dit jaar met de contai-

ner vervoerd worden, om de treinreis zo vlot mogelijk te laten 

verlopen. Probeer alles zo goed mogelijk samen te verpak-

ken!  



Algemene Informatie 

Inschrijving & Betaling: 

 
De prijs van het kamp bedraagt €100 voor het 1e kind, €95 voor 

broers en zussen en €55 voor kapoentjes. Dit bedrag dient  

gestort te worden op BE34 0012 9492 9990, met vermelding van 

‘Naam + Tak’. Van zodra u het gepaste bedrag gestort heeft is 

de inschrijving definitief. 

 

 

Voor alle kaartjes, brieven, postpakketten, telegrammen, post-

duiven... Slechts 1 adres! 
 

Scouts Retie 

t.a.v. Naam lid + tak 
Beverenstraat 80 

8810 Lichtervelde 

Nummers in noodgevallen: 

0499 77 55 30 (Evelijn Verdonck, GRL) 

0499 97 09 13 (Tuur Bosch, GRL) 

Let erop dat alles genaamtekend is! (vooral bij de kleinsten) 

Gelieve bij allergieën of aangepaste voedingsbehoeften van 

uw zoon of dochter zo snel mogelijk de groepsleiding op de 

hoogte te stellen via grl@scoutsretie.be. Onze fantastische 

kookploeg zal proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te 

houden, afhankelijk van de ernst van de situatie!  

mailto:grl@scoutsretie.be


Medische fiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk er ook zeker nog aan jullie medische fiche in te vullen! Spijtig ge-

noeg is deze bij veel leden niet/onvolledig ingevuld. Als er op kamp 

iets zou gebeuren hebben we deze zeker nodig.  

 

Een eenvoudig stappenplan om dit in orde te maken kan je terugvin-

den op onze website in een van de laatste nieuwsberichten. 

 

Ook als je kind niet mee op kamp gaat mag dit eens nagekeken wor-

den voor de zekerheid! 

 

Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te maken! 

 

 

 

 

 



Checklist 
Algemeen: 

 Volledig uniform 

 Slaapzak 

 Matje/matras/veldbed 

 Pyjama en knuffel 

 Voldoende ondergoed en kousen 

 Speelkleren  

 Dikke, warme trui en lange broek 

 Stevige en waterdichte schoenen 

 Stapschoenen die al ingelopen zijn 

 Wasgerief (tandenborstel, washandje, zeep, ...) 

 Kleine rugzak 

 Zwemgerief  

 Regenkledij 

 Gamel + beker + bestek 

 3 keukenhanddoeken  

 Linnenzak  

 Drinkbus 

 Identiteitskaart 

 Zonnecrème 

 Petje  

 Muggenzalf  

 Zakdoeken  

 Balpen + evt. wat papier 

 Strips en evt. een gezelschapsspelletje 

 Zaklamp  

 1 pot choco  

 Dagrugzakje voor de treinreis 
 
 



Kapoenen 

 verkleedkleren piraten of zeemeerminnen 

 kleren die héél vuil mogen worden 

 Zakcentje voor kaartjes/postzegels 

 Géén gamel, bestek of beker, dat wordt allemaal 

voorzien 

 

Welpen 

 Verkleedkleren zee en strand 

 Een witte t-shirt 

 Kleren die heel vuil mogen worden 

 

Jonggivers 

 wit t-shirt 

 Verkleedkleren zeemonsters of zeemythes: Poseidon, 

sirenes, zeemeerminnen, finding nemo, ... 
 Zakmes/opinel 

 géén veldbed (matje of luchtmatras is prima) 

 Goed uitgeruste fiets 

 Mondmaskers! 

 Trekkersrugzak 

 Tent voor 2 of 3 personen 

 

Givers 

 Zakmes 

 Hawaiiaanse outfit 

 Trekkersrugzak 

 Tentje voor 2 of 3  

 Goed uitgeruste fiets! 

 Wit t-shirt  

 Mondmaskers! 

 

We laten thuis: 

 DAGS (Drugs, Alcohol, GSM, Sigaretten) 

 Snoep/koeken 

 Muziekspelers 



Coronamaatregelen 
We zijn helaas nog niet af van corona, het kamp gaat er bijna uitzien 

zoals het er normaal aan toe zou gaan!   

 

We hebben al een mail gestuurd met alle nodige informatie, hier lijs-

ten we nog enkele praktische zaken op. 

 

Wanneer een kind symptomen van eender welke ziekte vertoont min-

stens 3 dagen voor de aanvang van het kamp, kan hij/zij niet mee-

gaan! 

 

Het kamp zal doorgaan in bubbels van 100. De bubbels zullen het he-

le kamp gescheiden blijven en er zullen verschillende maatregelen 

genomen worden om dit vlot te laten verlopen.   

 

Concreet betekent dit: 

 

• Het vertrek en de aankomst met de trein zullen in bubbels ge-

beuren. Hier wachten we nog de coronamaatregelen af, er zal 

nog een mail volgen aangepast aan de nieuwste regels. 

• Probeer het carpoolen naar het station tussen verschillende le-

den van verschillende takken te vermijden!  

• Op het einde van het kamp mogen broers en zussen tussen alle 

takken uiteraard wel samen opgehaald worden.  

 

 

 



Wanneer leden medicatie nemen, is het best dat de ouders alle infor-

matie hierrond opschrijven en samen met de medicatie afgeven aan 

een leiding. De medicatie en info hierrond zit in een zakje met voor-

naam en achternaam van het lid op. 

 

Stel dat er een lid ziek wordt op kamp, zal er een procedure gevolgd 

worden waarin het lid  samen met een leiding gescheiden wordt van 

de groep. De verantwoordelijke leiding zal meteen de ouders van het 

lid op de hoogte brengen en samen naar een oplossing zoeken om 

het lid zo snel en veilig mogelijk thuis te brengen. 

 

Vervoer 
 

Als jonggiver en giver is het handig om een fiets op kamp te hebben. 

We zullen alle fietsen van de jonggivers en givers met een camionette 

naar het kampterrein vervoeren. De fietsen zullen samen met de ba-

gage ingeladen kunnen worden op de Hodonk op 1 juli om 19.00 uur!  

Ze kunnen dan na het kamp op 19 juli ook terug opgehaald worden 

op de Hodonk vanaf 18.30 uur. 

 

Op de trein van en terug van het kampterrein mogen alle leden een 

dagrugzakje met een drinkbus en een koek meenemen.  



Kapoenen 

 
 

Heey lieve kapoenen!! 

 

Het aftellen kan beginnen want zodra 

gaan we weer op een super-giga-

deluxe kamp! 

 

Dit jaar trekken we naar het mooie Lichtervelde 

Voor het kamp spreken we af op woensdag 14 juli om 08.00 uur 

aan het station in Mol. Daar nemen we allemaal samen de trein 

naar Lichtervelde! 

 

 

Wij hebben er alvast heeeel veel zin in en hopelijk jullie ook ;)!!!! 

 

 

Stevige linker  

Anaïs, Wout, Kobe, Tuur, Martijn, Dries en Louis  

 

Dit mag je zeker niet vergeten  
• T-shirt dat vuil mag worden 

• Verkleedkleren thema piraten en zeemeerminnen 

• Veldbedje (of evt. matje) 

 
 



Welpen 
 
Goedemorgen reiziger. 

U bevindt zich in de InterCity trein van Mol richting De Panne. 

Door een stroomstoornis zal de trein stoppen in station Lichtervelde, dit 

is daarom ook het eindstation. 

Over enkele ogenblikken gaan de deuren naar een geweldig kamp 

open. Er is geen weg meer terug. 

Jullie kunnen jullie verwachten aan 11 dagen vol bloed, zweet en 

weinig tranen! 

Op het menu: lekker eten, goed weer en mega vette activiteiten! 

In je valies steek je: 

• Witte T-shirt 

• Verkleedkleren zee en strand (denk aan piraat, zeedier, zomer, 

Hawaii,…) 

• Kleren die erg vuil (kapot) mogen worden 

• Sandalen/ strandsleffers 

• Goed humeur en veel goesting in een bangelijk kamp! 

 

 

 



Jonggivers 

9 juli 2021 

Een schip vol jonggivers vertrekt in de haven van Retie. 

Eindbestemming: Amerika 

De weg loopt niet zonder problemen. 

Regelmatig stoten ze op mythische wezens zoals Megalodon en 

bloedmooie sirenes. 

De jonggivers doen hun uiterste best het schip op koers te houden. 

Maar 50 kilometer van hun bestemming, werd de gigantisch Kraken 

hen teveel.  

Het schip zinkt…. 

Met hun laatste krachten zwemmen de dappere jonggivers naar het 

onbewoond eiland Lichtervelde. Hier maken ze zich op voor het 

grootste avontuur van hun leven! 

Meebrengen: 

• Verkleedkleren mythisch zeewezen (Zeemeermin, Poseidon, …) 

• Opinel, zakmes 

• Trekkersrugzak 

• Tent per 2 of 3 

• Zwemkledij 

• Duikbril 

• Ingelopen stapschoenen 

• Zaklamp 

• Matje (geen luchtmatras of veldbed 

• Dagrugzak 

• Kleren die heel vuil mogen worden 

• mondmaskers 



Stevige linker, 

Evelijn, Nigel, Tijs, Maarten, Samboer, Dees, Bosch 



Givers 
 

Hallo vrijgezellen,  

 

In Temptation Island gaan de givers een wat genoemd wordt "ultieme 

relatietest" aan. Door tien dagen lang samen met elkaar door te bren-

gen in het gezelschap van een aantal knappe vrijgezelle (ver)leiders 

op een tropisch kampterrein.  

 

Om de test tot goed einde te brengen ga je de volgende benodigd-

heden nodig hebben:  

 
• Trekkersrugzak  

• Tent per 2 of 3 

• Opinel  

• Hawaiwaiaanse outfit  

• mondmaskers 

 

 

Gaan jullie de Temptation aan?  

 

 

Een stevige linker  

 

De giverleiding  



 

 

’t kampkompas 

 
In dit kompas overlopen we enkele zaken die je in het oog 

moet houden voor je op kamp gaat. Een gouden regel: zorg 

steeds voor een goede voorbereiding! 

 
Wat moet je weten over de slaapzak?  

 

• Opletten tijdens de aankoop. Er zijn drie soorten (dons, wol 

of synthetisch). De soort bepaalt de prijs, het gewicht, de 

droogtijd, de duurzaamheid, vriestemperatuur, … Indien je 

hierover meer wenst te weten kan je dit in een gespeciali-

seerde winkel navragen. 
• Berg een slaapzak nooit op in dat kleine zakje, maar hang 

hem op of steek hem in een grote zak (niet bij mekaar per-

sen, dit geldt ook voor opblaasbare matjes). 

• Let tijdens de aankoop steeds op de maat (een slaapzak 

die te groot is zal je niet kunnen verwarmen), en op de 

temperaturen (een drie-seizoenen slaapzak kan tot -5° à-

10° gaan, een vier-seizoenen kan nog koudere tempera-

turen aan).  
 

 

 



Hoe voorkom ik blaren? 

 

• Schoenen goed inlopen 

• Kousen moeten perfect passen 

• Trek geregeld droge kousen aan 

• Zorg dat je schoenen droog zijn 

• Eventueel kan je steeds gevoelige plekken aftapen 

 

Een zakmes is geen dolk. 

 

Het zakmes is geen speelgoed. Gebruik het daarom al-

leen wanneer het nodig is. (Rambo-) dolken, vlindermes-

sen en knipmessen zijn GEEN zakmessen en laten we dus 

thuis. Zakmessen zijn pas toegestaan vanaf de Jonggivers. 

Indien je twijfelt of jouw zakmes wel een goed mes is, 

vraag het aan je leiding. We raden je aan een Opinel aan 

te schaffen! 

 
Stevige stappers.  

 

• Nieuwe schoenen moet je steeds voldoende inlopen 

(vooral lederen schoenen).  

• Borstel je schoenen af en toe eens af (zo verwijder je 

modderresten). 

• Lederen schoenen zou je het best eens voor het 

kamp invetten (te koop bij de Hopper of AS Ad-

venture). Zo gaan deze veel langer mee, en maak je 

de naden terug waterdicht. Zorg hiervoor wel eerst 

dat ze volledig droog zijn, en dat je ze hebt afgebor-

steld. 



• Natte schoenen kan je steeds drogen door er 

krantenpapier in te steken. Dit papier slorpt reeds een 

groot deel van het vocht op. Droog schoenen met 

leer nooit aan een kachel of een vuur, want het leer 

droogt uit en zal barsten...  

• Over het feit of je al dan niet 2 paar kousen mag 

aantrekken in wandelschoenen gaan vele discussies. 

Besluit: dit is iets wat van jezelf afhangt. Sommigen 

vinden het goed om twee paar kousen aan te 

trekken, anderen maar één paar. Blaren voorkom je 

niet door een extra paar kousen.  

 

De rugzak 

 

Elke rug is anders, daarom doe je er goed aan je in de 

winkel goed te laten begeleiden tijdens de aankoop. Let 

steeds op de inhoud (ongeveer 50 liter), de riemen en 

lintjes die eraan hangen en zorg ervoor dat hij goed zit en 

een goed aanpasbare en volledig nauw omsluitende 

heupgordel heeft, aangezien het grootste gewicht op je 

heupen moet rusten, en niet op je schouders! Tijdens het 

kamp zal de leiding jullie steeds helpen om nog meer 

informatie te geven over hoe je je rugzak aanpast, pakt 

en aantrekt. 

 
 



  Kapoenenleiding 

kapoenen@scoutsretie.be 

Anaïs Van Leuven 0471 10 55 22 

Tuur Claessen 0489 68 04 66 

Wout Mermans 0470 55 17 59 

Kobe Cuypers 0497 36 46 16 

Martijn Verdonck 0476 60 11 45 

Dries Menten 0470 03 37 36 

Louis Bosch 0471 60 07 92 

 

Welpenleiding 

Welpen@scoutsretie.be 

Joppe Van Mierlo 0492 87 65 58 

Lien Rommes 0495 46 93 00 

Nathan (Benny) Bax 0492 87 65 58 

Ties Van De Pol 0495 87 86 65 

Pol Van Herck 0470 57 40 73 

Zoran Browaeys 0483 50 39 51 

 

Jonggiverleiding 

Jonggivers@scoutsretie.be 

Lennert (Nigel) Soffers 0495 48 70 74 

Maarten Staes 0498 62 92 80 

Tijs Goetelen 0471 32 79 93 

Tuur Bosch 0499 97 09 13 

Evelijn Verdonck 0499 77 55 30 

Hannes (Samboer) Verdonck 0499 75 14 60 

Dees Ongenae 0478 05 80 37 

 

Giverleiding 

Givers@scoutsretie.be 

Lukas Borgers 0471 48 77 88 

Mats Celen 0472 06 01 73 

Dirk Jansen 0498 21 87 41 

Ward Mijnendonckx 0497 65 79 80 

 

Groepsleiding 

grl@scoutsretie.be 

Evelijn Verdonck 0499 77 55 30 

Tuur Bosch 0499 97 09 13 



 
 

Redactie 

Goedhartige Beo 




